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JÄSENTIEDOTE

Tulossa helatorstaiviikolla 2015:
opintomatka Juutinrauman alueelle

Tervehdys Puutarhataiteen seurasta!

Kutsu kevätkokoukseen ja virtuaaalimatkalle maailman ympäri
Puutarhataiteen seura järjestää opintomatkan JuutinrauPuutarhataiteen seura ry:n kevätkokous järjestetään maanantaina
klo 18.00.
man alueelle29.3.2020
14. - 17.5.2015.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muun muassa viimevuoden toiminta- ja tilikertomus.
Osallistujat saapuvat
Tanskaan omin
neuvoin sähja tapaavat
Covid-19 tilanteen vuoksi osallistuminen kokoukseen etäyhteydellä.
Osallistumislinkki
on mukana
Kööpenhaminassa
sovittuun
aikaan
opintoretken
alkaesköpostiviestissä, mikäli et saanut sitä, ole yhteydessä sihteeriin.
Kohteisiin
matkataan
yhdessä.
Opintoretken
kustanKokouksen yhteydessä pääsemme puutarhamatkalle erisa.
puolille
maailmaa.
Tiedossa
ainakin
Tukholma,
nukset
koostuvat
majoitusja
linja-autokuluista.
Olemme
Granada ja Kioto. Muistele hetki menneitä retkiä sinuun vaikutuksen tehneissä puistoissa ja puutarhoissa,
seuranmuistoja.
puolesta tehneet alustavat varaukset kohtuuhintaietsi muutama kuva ja ilmoittaudu mukaan jakamaan mukavia
siin hotellimajoituksiin ja majoituskulut kolmelta matkayöltä ovat alustavasti noin 130€ retkeläistä kohti.

Tervetuloa kokoukseen ja kuvamatkalle!

Tiedustelut ja alustavat ilmoittautumiset 15.12. mennessä
Eteläsataman suunnittelu
seuran sihteerille: mari.soini@iki.fi
kuva
1 jätti helmikuussa 2021 Helsingin asemakaavoituspalvelulle
Seura
mielipiteen Makasiinirannan ja Olympiarannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumisja arviointisuunnitelmaa
sekä
kaavan
Ohjelmaa voidaan
tarkentaa yhteistyössä
matkalle
ilmoitAURINKOISET TERVEISET SEURAN
valmisteluaineistoa koskien. Mielipide on luettavissa seuran
nettisivuilta:
tautuneiden kanssa. Alustavan ohjelman on valmistellut
SYYSRETKELTÄ
SALOON JA HALIKKOON!
http://www.gardenartsociety.
maisema-arkkitehti Gretel Hemgård:

Puutarhataiteen seura teki syyskuun lopulla retken kahteen
Kenen kaupunki?
eteläsuomalaiseen
historialliseen puutarhakohteeseen.

to 14.5. / 1. retkipäivä

suun eli Åminnen kartanon historiaan. Joensuun kartanolla
mukaamme liittyi omilla kyydeillään saapuneita retkeläisiä
ja nautimme
yhteiset aamukahvit
ja eväshetken.
Kevätkokouksen
esityslista:

Västra Hamnen: Daniaparken 2001, Ankarparken 2001.
Lisää kohteita linkistä: http://www.malmotown.com/sv/
files/2013/01/12_parkerimalmo_2010_Sv.pdf

Tämän jäsentiedotteen
viimeiselläHelsingistä
sivulla on tiedote
kaupunki
-pamfletin
julkaisusta. Kirjan julkaisusAamulento
Helsinki
Kööpenhamina.
Lähdimme
matkaan linja-autokyydillä
lauan- Kenen
ta vastaavat
Docomomo
Suomi
Finland,jaICOMOSin
Rakennustaiteen
Seura ja RakenJunallaosasto,
Kastrupista
Malmön rautatieasemalle.
taiaamuna
20.9. Matkan
taittuessa
Uudenmaan
Varsinais- Suomen
nusperintö-SAFA.
Kirjassa
käsitellään
myös
Puutarhataiteen
seuralle
läheisiä
teemoja.
Kirja
on saatavissa
suomen sumuisissa maisemissa, retkemme asiantuntijaopMalmön keskusta-alueen puistot – alussa
opastus, jonsekä
sähköisenä
painettuna,
ja se on on ladattavissa
verkosta
https://icomos.fi/julkaisut/.
paat
erikoistutkija
Irmaettä
Lounatvuori
ja maisema-arkkitehti
ka jälkeen oma kierros. Muita mahdollisia kohteita mm.:
Julkaisuun
liittyyjohdattelivat
17.3.2020 järjestettävä
webinaari,
toimittajat
ja kirjoittajat
esittelevät kirjanKungsparken,
teemoja.
Camilla
Rosengren
retkeläiset Halikon
Joen- jossaGustav
Adolfs
torg, Pildammsparken,

Aamupalan jälkeen sumuinen aamu oli väistynyt ja 35 retkeläisen
joukkomme pääsi
tutustumaan kartanon puistoon
1. Kokouksen
avaus
kirkkaassa syysauringossa puutarhuri Outi Haaviston ja
Irman ja Camillan opastuksella. Taidokkaasti hoidetun kar2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
tanopuiston kauniit näkymät ja monipuoliset tilat tekivät retkeläisiin suuren vaikutuksen.

Bussilla tai junalla Helsingborgiin, yöpyminen hotellissa
Comfort Hotel Nouveau, Gasverksgatan 11.
pe 15.5. / 2. retkipäivä
Linnapuisto Sofiero. Helsingborgin kaupungin näyttävät
puistot (mm. Öresundsparken, Slottshagen ja rantamaisemat).

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin
ja ääntenlaskijoiden valinta

(...jatkuu
takasivulla)
sekä
pöytäkirjantarkastajien

4. Vuoden 2020 toimintakertomuksen
esittely

Yöpyminen Helsingborgissa edellisen yön majapaikassa.
la 16.5. / 3. retkipäivä
Lautalla Helsingøriin.

kuva 2

Opastettu tutustuminen Kronborgin linnan restauroituun
linnoitukseen. Tutustuminen uudistettuun satamarantaan
(kulttuuri- ja museorakennukset, mm. vuonna 2013 avattu
telakkamuseo)

5. Vuoden 2020 tilikertomuksen esittely

Juna Kööpenhaminaan ja yöpminen hotellissa Hotel Nora
Copenhagen, Nørrebrogade 18B.

6. Toiminnantarkastajien lausunnon esittely
7. Päätös tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle

su 17.5. / 4. retkipäivä
Fredensborgin linnanpuisto ja muita mahdollisia kohteita.
Paluu Kastrupiin ja iltalennolla Helsinkiin.

8. Muut kokoukselle etukäteen tehdyt esitykset
9. Kokouksen päättäminen

Kioto, Kokederan sammalpuutarha
Kuva: Julia Donner
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Virtuaalimatka maailman ympäri

Tulossa helatorstaiviikolla 2015:
opintomatka Juutinrauman alueelle

Kokouksen yhteydessä pääsemme matkustamaan virtuaalisesti maailmalle.
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan jakamaan omia kokemuksiaan ja kuuntelemaan
muiden mietteitä aiheena ”Lempipuutarhat
maailman ympäri”.

Puutarhataiteen seura järjestää opintomatkan Juutinrauman alueelle 14. - 17.5.2015.
Osallistujat saapuvat Tanskaan omin neuvoin ja tapaavat
Kööpenhaminassa sovittuun aikaan opintoretken alkaessa. Kohteisiin matkataan yhdessä. Opintoretken kustannukset koostuvat majoitus- ja linja-autokuluista. Olemme
seuran puolesta tehneet alustavat varaukset kohtuuhintaisiin hotellimajoituksiin ja majoituskulut kolmelta matkayöltä ovat alustavasti noin 130€ retkeläistä kohti.

Lyhyesti esiteltävä lempipuutarha voi olla maailmankuulu matkakohde tai harvinaisempi helmi,
puutarha voi sijaita lähellä tai kaukana.

Tiedustelut ja alustavat ilmoittautumiset 15.12. mennessä
seuran sihteerille: mari.soini@iki.fi

kuva
1
Ilmottaudu

mukaan kertojaksi ja lähetä puutarhasta
esiteltävät
kuvat (n. 3-5
kpl) sähköpostilla
AURINKOISET TERVEISET
SEURAN
sihteerille (maija.pakarinen@aalto.fi)
viimeisSYYSRETKELTÄ
SALOON JA HALIKKOON!
tään torstaina 25.3.

Ohjelmaa voidaan tarkentaa yhteistyössä matkalle ilmoittautuneiden kanssa. Alustavan ohjelman on valmistellut
maisema-arkkitehti Gretel Hemgård:

Puutarhataiteen seura teki syyskuun lopulla retken kahteen
eteläsuomalaiseen historialliseen puutarhakohteeseen.

to 14.5. / 1. retkipäivä
Aamulento Helsinki Kööpenhamina.

Lähdimme matkaan linja-autokyydillä Helsingistä lauanKaikki esittelyt ovat tervetulleita!
taiaamuna 20.9. Matkan taittuessa Uudenmaan ja Varsinaissuomen sumuisissa maisemissa, retkemme asiantuntijaoppaat erikoistutkija Irma Lounatvuori ja maisema-arkkitehti
Camilla Rosengren johdattelivat retkeläiset Halikon Joensuun eli Åminnen kartanon historiaan. Joensuun kartanolla
mukaamme liittyi omilla kyydeillään saapuneita retkeläisiä
ja nautimme yhteiset aamukahvit ja eväshetken.

Junalla Kastrupista Malmön rautatieasemalle.
Malmön keskusta-alueen puistot – alussa opastus, jonka jälkeen oma kierros. Muita mahdollisia kohteita mm.:
Gustav Adolfs torg, Pildammsparken, Kungsparken,
Alhambra, Generalife
Västra Hamnen: Daniaparken 2001, Ankarparken
2001.
Kuva: Pia Kurki
Lisää kohteita linkistä: http://www.malmotown.com/sv/
files/2013/01/12_parkerimalmo_2010_Sv.pdf

Aamupalan jälkeen sumuinen aamu oli väistynyt ja 35 retkeläisen joukkomme pääsi tutustumaan kartanon puistoon
kirkkaassa syysauringossa puutarhuri Outi Haaviston ja
Irman ja Camillan opastuksella. Taidokkaasti hoidetun kartanopuiston kauniit näkymät ja monipuoliset tilat tekivät retkeläisiin suuren vaikutuksen.

Bussilla tai junalla Helsingborgiin, yöpyminen hotellissa
Comfort Hotel Nouveau, Gasverksgatan 11.
pe 15.5. / 2. retkipäivä
Linnapuisto Sofiero. Helsingborgin kaupungin näyttävät
puistot (mm. Öresundsparken, Slottshagen ja rantamaisemat).

(...jatkuu takasivulla)

Yöpyminen Helsingborgissa edellisen yön majapaikassa.
la 16.5. / 3. retkipäivä
Lautalla Helsingøriin.

kuva 2

Opastettu tutustuminen Kronborgin linnan restauroituun
linnoitukseen. Tutustuminen uudistettuun satamarantaan
(kulttuuri- ja museorakennukset, mm. vuonna 2013 avattu
telakkamuseo)
Juna Kööpenhaminaan ja yöpminen hotellissa Hotel Nora
Copenhagen, Nørrebrogade 18B.
su 17.5. / 4. retkipäivä
Fredensborgin linnanpuisto ja muita mahdollisia kohteita.
Paluu Kastrupiin ja iltalennolla Helsinkiin.

Kioto, Kokedera
Kuva: Julia Donner
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Tulossa helatorstaiviikolla 2015:
Hallitusmuutoksia
PUUTARHATAITEENalueelle
SEURA RY
Gretel Hemgård ja Hiroko Kivirinta luopuivat hallituspaikoistaan.
opintomatka Juutinrauman
SAMFUNDET
FÖR
Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Tuija Lind ja Christina
TRÄDGÅRDSKONST
RF JuutinrauPuutarhataiteen seura
järjestää opintomatkan
Walden.
man alueelle 14. - 17.5.2015.
www.gardenartsociety.fi/
Osallistujat saapuvat tili:
Tanskaan
omin
neuvoin
FI41 8000
1770
5461ja67tapaavat
Kööpenhaminassa
sovittuun
aikaan
opintoretken
alkaes(Danske
Bank)
Olen Christina Walden Heinolasta, Helsingistä ja Asikkalasta.
sa. Kohteisiin matkataan yhdessä. Opintoretken kustanValmistun juuri maiseman- ja kulttuuriperinnöntutkimuksen
HALLITUS:
nukset koostuvat majoitusja linja-autokuluista. Olemme
maisteriksi, pohjakoulutukseltani olen suunnitteluhortonomi.
Reeta
Pellinen
puheenjohtaja
seuran puolesta tehneet
alustavat
varaukset
kohtuuhintaiOlen toiminut 15 vuotta suunnittelija- ja viherrakennusyrittäjänä.
040
835
1885
siin hotellimajoituksiin ja majoituskulut kolmelta matkayölYritykseni päätoimiala on vapaa-ajankohteiden
reeta.pellinen[
a ]gmail.com
tä ovat alustavasti noin
130€ retkeläistä
kohti.

pihasuunnittelu ja viherrakennus. Olen syventämässä
Piailmoittautumiset
Kurki varapuheenjohtaja
Tiedustelut
15.12. mennessä
rakkaan kulttuuriperintöharrastuksen osaamistani ja
toivon, ja alustavat
pia.kurki[
a ]suomenlinna.fi
seuran
sihteerille:
mari.soini@iki.fi
kuva
1 tulevaisuudessa voin tehdä enemmän myös työkseni
että
kulttuuriperinnön vaalimiseen
Julia Donner
Ohjelmaa voidaan tarkentaa
yhteistyössä matkalle ilmoitAURINKOISET TERVEISET SEURAN
liittyviä hankkeita. Sydäntäni
a ]aalto.fion valmistellut
tautuneiden kanssa. julia.donner[
Alustavan ohjelman
SYYSRETKELTÄ SALOON JA lähellä
HALIKKOON!
ovat suomalaiset
kartanot
maisema-arkkitehti
Gretel Hemgård:
Päivi Islander
Puutarhataiteen seura teki syyskuun lopulla
retkenpuutarhat,
kahteen erityisesti
ja niiden
paivi.islander[ a ]hel.fi
to 14.5. / 1. retkipäivä
eteläsuomalaiseen historialliseen puutarhakohteeseen.
Päijät-Hämeen alueella.
Aamulento Helsinki Kööpenhamina.
Lähdimme matkaan linja-autokyydilläToimin
Helsingistä
lauan- Päijätaktiivisesti
Mona Schalin
Junalla Kastrupista Malmön
rautatieasemalle.
taiaamuna 20.9. Matkan taittuessa Uudenmaan
ja VarsinaisHämeen
alueen kartanoiden
mona.schalin[
a ]stadionark.fi
suomen sumuisissa maisemissa, retkemme
asiantuntijaopMalmön
keskusta-alueen
puistot
–
alussa opastus, jontoiminnassa, mm. Urajärven
paat erikoistutkija Irma Lounatvuori jakartanon
maisema-arkkitehti
Mari
Soini
internetsivut
ka jälkeen oma kierros. Muita mahdollisia kohteita mm.:
puutarhaoppaana.
a ]iki.fi
Camilla Rosengren johdattelivat retkeläiset Halikon JoenGustav Adolfs torg,mari.soini[
Pildammsparken,
Kungsparken,
Toivon, että Puutarhataiteen
suun eli Åminnen kartanon historiaan. Joensuun kartanolla
Västra Hamnen: Daniaparken 2001, Ankarparken 2001.
Seuran hallituksessa toimiessani
Veera
Aaltonen
mukaamme liittyi omilla kyydeillään saapuneita retkeläisiä
Lisää kohteita linkistä:
http://www.malmotown.com/sv/
saan
tuotua
esiin
myös
veera.hakala[
a ]iki.fi
ja nautimme yhteiset aamukahvit ja eväshetken.
files/2013/01/12_parkerimalmo_2010_Sv.pdf
pääkaupunkiseudun ulkopuolisia
Aamupalan jälkeen sumuinen aamu oli väistynyt ja 35 retBussilla tai junalla Helsingborgiin,
yöpyminen hotellissa
Tuija Lind
puutarhataiteen
keläisen joukkomme pääsi tutustumaan
kartanon puistoonkohteita.
Comfort Hotel Nouveau, Gasverksgatan 11.
tuija.lind[ a ]suomenlinna.fi

kirkkaassa syysauringossa puutarhuri Outi Haaviston ja
Irman ja Camillan opastuksella. Taidokkaasti hoidetun kartanopuiston kauniit näkymät ja monipuoliset tilat tekivät retkeläisiin suuren vaikutuksen.

pe 15.5. / 2. retkipäivä
Christina Walden
Linnapuisto Sofiero. christina[
Helsingborgin
kaupungin näyttävät
a ]christinawalden.fi
puistot (mm. Öresundsparken, Slottshagen ja rantamaiseTuija Lind on Suomenlinnan linnoituslaitteiden restaurointiin,
TOIMIHENKILÖT:
mat).
(...jatkuu
takasivulla)
Minna Raassina
eurooppalaiseen rauniotutkimukseen ja rakennussuojeluun
Yöpyminen Helsingborgissa
edellisen taloudenhoitaja
yön majapaikassa.
041
536
6890
perehtynyt arkkitehti. Hän on kirjoittanut artikkeleita
minna.v.raassina[ a ]gmail.com
la 16.5. / 3. retkipäivä
Suomenlinnan restauroinnin ja uudelleenkäytön
kuva 2 lähihistoriasta
Lautalla Helsingøriin.
ja osallistunut arkeologisiin tutkimusprojekteihin Pompejissa.
Maija Pakarinen sihteeri
Opastettu
tutustuminen
Tuija pohtii tällä hetkellä kulttuurimaiseman sietokykyä
ja haluaa
050 Kronborgin
524 8151 linnan restauroituun
linnoitukseen.
Tutustuminen
uudistettuun
satamarantaan
maija.pakarinen[
a ]aalto.fi
oppia lisää puutarhataiteesta, sillä ”Rakentavan ihmisen työt
(kulttuurija
museorakennukset,
mm.
vuonna
2013 avattu
alkavat heti rappeutua, mutta istuttavan ihmisen työt alkavat
telakkamuseo)

välittömästi kasvaa. Näin istutukset antavat pitkäaikaisemman
Juna Kööpenhaminaan ja yöpminen hotellissa Hotel Nora
ilon kun rakennukset,
Copenhagen, Nørrebrogade 18B.
jotka – jos haluttaisi
Lähetämme kokouskutsut sähettä ne säilyvät
köisesti. Paperipostia lähetämme
su 17.5. / 4. retkipäivä
vain sitä
erikseen
toivoneille
uudenkaltaisina,
Fredensborgin linnanpuisto
ja muita
mahdollisia
kohteita.
jäsenille.
Jos
et
saanut
alkaisivat vähintäänkin
Paluu Kastrupiin ja iltalennolla
Helsinkiin.
tätä tiedotetta
sähköpostiisi,
lahota ja kaivata
ota yhteyttä seuran sihteeriin ja
korjausta ainakin
ilmoita joko toimiva sähköpostioajatuksissa” (William
soitteesi tai että haluat jatkossa
kokouskutsut vain paperipostilla.
Shenstone, vapaa
käännös).
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Miksi Helsingin kulttuuriympäristöjä murennetaan tehokkaalla rakentamisella? Siitä kertoo pametti Kenen kaupunki?
Miksi Helsingissä halutaan nyt rakentaa puistoihin, arvokkaimpiin kulttuuriympäristöihin, kaduille ja aukioille? Miksi virkistysalueita muutetaan rakennusmaaksi, vaikka niitä tarvittaisiin lisää, kun pääkaupungin väkilukua halutaan kasvattaa 250
000 uudella asukkaalla?
Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla on pametti, jossa arvioidaan kriittisesti pääkaupungin maankäyttöä ja rakentamista. Kirja esittelee yli kymmenen kiistanalaista hanketta, taustoittaa niitä ja tekee parannusehdotuksia.
Korkea ja tiivis rakentaminen sekä massiiviset hankkeet ovat uhka Helsingin arvokkaille erityispiirteille. Muutoksia markkinoidaan kaupunkiympäristön kehittämisenä sekä elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämisenä. Korkeaa rakentamista perustellaan muun muassa ilmastonmuutoksen hidastamisella, vaikka vaikutus on päinvastainen. Samalla kun
kaupunkisuunnittelua on ulkoistettu kiinteistösijoittajille ja rakennusyhtiöille, siitä on tullut salamyhkäistä.
Kenen kaupunki? -pametilla halutaan herättää keskustelua Helsingin arvoista ja identiteetistä. Kirja peräänkuuluttaa
yhteistä kaupunkia, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa tärkeimmälle sijalle palaisivat yleinen viihtyvyys, ympäristöterveys, vähäpäästöisyys, ilmastokestävyys ja kulttuuriympäristön vaaliminen.
Kulttuuriympäristöihin ja virkistysalueisiin kiteytyy merkittävä osa kaupungin arvokkaimmista ominaispiirteistä. Niistä muodostuu myös Helsingin todellinen vetovoima, joka erottaa sen muista kaupungeista.
Kirjan ovat toimittaneet TkT Harri Hautajärvi, TkT Juhana Heikonen, FT Petteri Kummala ja FT Timo Tuomi. Kirjoittajina on
19 kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristöjen asiantuntijaa. Kirjan julkaisijana ja kustantajana on neljä
valtakunnallisesti merkittävää asiantuntijayhteisöä.
Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja
kulttuuriympäristö törmäyskurssilla. Toim. Harri Hautajärvi, Juhana Heikonen, Petteri Kummala, Timo Tuomi.
Helsinki: Docomomo Suomi Finland, ICOMOSin Suomen
osasto, Rakennustaiteen Seura, Rakennusperintö-SAFA
2021, 168 s.
Kirja on saatavissa sekä sähköisenä että painettuna. Kirja
on ladattavissa verkosta 11.3.2021 klo 12 lähtien: https://
icomos./julkaisut/
Kirja julkaistaan virallisesti 17.3.2020 klo 18 alkavassa
webinaarissa, jossa toimittajat ja kirjoittajat esittelevät kirjan teemoja.
Arvostelukappaleet (painettu kirja ja pdf) ja lehdistökuvat:
linda.leskinen@helsinki., puh. 040 573 1878
Lisätietoja ja haastattelut:
Harri Hautajärvi, puh. 045 233 1310
hautajarvi@nic.
Juhana Heikonen, puh. 040 726 1213
juhana.heikonen@gmail.com
Timo Tuomi,puh. 044 240 7104
timo.tuomi@aedes.
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